
EMLÉKEZTETŐ 

Baksa Önkormányzat képviselőtestületének 

2020. április 17. napján, elektronikus úton lebonyolított megbeszéléséről 

 

Résztvevők: 

 

Tóth Gábor polgármester, 

Albrecht Péter alpolgármester, 

Bencsik Barnabás képviselő, 

Lőrincz Béla képviselő, 

Magyar Tibor képviselő, 

Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző 

 

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és határkörét a polgármester gyakorolja. 

Ennek ellenére a képviselők tájékoztatása és a folyamatban lévő ügyekbe történő bevonása 

elengedhetetlen, ezért a képviselőtestület digitális eszköz használatával bonyolította le 

megbeszélését az alábbi ügyekben. 

1. Az építési telkek meghirdetésre kerültek. A részlefizetési lehetőség biztosítását nem 

támogatják a képviselők. 

2. A településőri feladatok ellátására érkezett ajánlatot a képviselők köszönettel fogadták, 

de nem tartanak igényt arra. 

3. A lakóingatlanok előtti közterületen a végleges döntés értelmében a fűnyírást az 

önkormányzat nem tudja a jövőben vállalni. Rászorulóknak, egyedülállóknak 

ugyanakkor egyedi elbírálás alapján, kérelemre lehetőséget biztosítunk.  

4. A közmunkások tevékenységének irányításában, a településen elvégzendő, falukép 

minőségéhez szükséges munkák koordinálásában Lőrincz Béla képviselő is feladatot 

vállal és a polgármester segítségére lesz. További utánajárást igényel, hogy az 

irányításhoz további munkavállaló, esetleg falugondnok foglalkoztatására van-e 

lehetőség. 

5. A Biokommal egyeztetve lett a szelektív hulladékgyűjtők ürítésének időpontja. E szerint 

4 hetente ürítik, ez a mai napon meg is történt. Lakossági szelektív hulladékgyűjtők 

kihelyezésének lehetőségéről aljegyző asszony egyeztet a Biokommal.  

6. A Gazdasági program tervezete kiküldésre kerül a képviselők számára, véleményezés 

céljából. 

7. A kultúrház hasznosítása céljából az Emberi Erőforrások Minisztériumának nonprofit 

cége megkereste a polgármestert azzal, hogy csökkent munkaképességűeket 

szeretnének foglalkoztatni. 25 fő munkavállalót keresnének a környékről. Mivel 



leromlott állapotban van az épület, az lenne a cél, hogy a cég újítsa fel, alakítsa ki a saját 

céljaira és bonyolítsa le az engedélyeztetést. A bérleti díj megállapítása ezen kérdések 

ismeretében, az esetleges felújítás beszámításával történhetne. 

8. A szennyvízaknák Hősök terével szemben lévő területre összehordott földjét a 

kivitelező fogja elegyengetni. A kérés, hogy mielőbb tegye meg. 

9. A parkból is, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően elvitelre kerül a föld. 

10. Az önkormányzat költségvetését kéri Magyar Tibor képviselő megküldeni. Emellett 

kéri, hogy a videokonferenciákról szóló emlékeztetők a facebookra is kerüljenek fel. 

11. A Magyar Falu Program keretében előkészítés alatt áll a védőnői és az útpályázat. A 

Mezőszél utca is felmérésre került, de amíg ott építkezés lesz, felesleges felújítani, a 

kátyúzás viszont addig is meg kell, hogy történjen. Az építkezés megkezdésekor el kell 

terelni majd a szervizútra a teherautókat (súlykorlátozó, vagy lakó- pihenőövezet 

táblával). A szervizút fűnyírásáról is gondoskodni szükséges. 

12. A bankautomata kérdésében polgármester további egyeztetéseket folytat, de 

valószínűleg bankváltás nélkül nem fog megvalósulni. 

13. Az új traktor működik, az önindítójával volt probléma. A régi értékesítése újból 

napirendre kerülhet. A képviselők szerint viszont az értékesítést érdemes addig 

elhalasztani, amíg az új traktor működőképessége bizonyossá nem válik. 

14. A Sportegyesület személygépkocsira szóló pályázati lehetősége még nem került 

meghirdetésre, a Magyar Falu Program felületén folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

A kialakult helyzetre tekintettel a képviselőtestület a folyamatban lévő ügyekről továbbra is 

heti rendszerességgel tart hasonló, digitális formában egyeztetést. A következő megbeszélés 

tervezett időpontja 2020. április 24. 17.00 óra. 

 

Tóth Gábor s.k. 

polgármester 

 

Készítette: Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző 

 


